
คู�มือสําหรับประชาชน : การเก็บค�าตอบแทนการอนุญาตให�ใช�ท่ีดินของรัฐ พ.ศ.2552  
หน�วยงานท่ีให�บริการ :องค,การบริหารส�วนตําบลบางใบไม� อําเภอเมืองสุราษฎร,ธานี จงัหวัดสุราษฎร,ธานี
กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ, วิธีการ เงือ่นไข (ถ�ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ตามมาตรา ๗๑ แห
งพระราชบัญญัตสิภาตําบลและองค�การบรหิารส
วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซ่ึงแก%ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส
วนตําบล (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. ๒๕46 กําหนดให%องค�การบรหิารส
วนตําบลมี
อํานาจตราข%อบัญญัติองค�การบริหารส
วนตาํบลเพ่ือบังคบัใช%ในเขตองค�การบริหารส
วนตําบลได%เท
าท่ีไม
ขัดหรือแย%งต
อ
กฎหมาย เพ่ือปฏบิัติการให%เป:นไปตามอํานาจหน%าทีข่ององค�การบริหารส
วนตําบล หรือเมื่อมีกฎหมายบญัญัติให%องค�การ
บรหิารส
วนตําบลออกข%อบญัญัติหรือให%มีอาํนาจออกข%อบัญญัติ ในการน้ีจะกําหนดค
าธรรมเนียมทีจ่ะเรียกเก็บและกาํหนด
โทษปรับผู%ฝBาฝCนด%วยก็ได% แต
มิให%กาํหนดโทษปรับเกินหน่ึงพันบาท เว%นแต
จะมกีฎหมายบัญญัติไว%เป:นอย
างอ่ืน 
โดยท่ีมาตรา ๙/1 แห
งประมวลกฎหมายท่ีดิน ซ่ึงแก%ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก%ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน 
(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 บัญญัติให%ผู%รับอนุญาตให%ใช%ที่ดินต%องเสียค
าตอบแทนเป:นรายปIให%แก
เทศบาล องค�การบริหารส
วน
ตําบล กรงุเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองค�กรปกครองส
วนท%องถิ่นอ่ืนทีมี่กฎหมายจัดตั้งท่ีที่ดินท่ีได%รบัอนุญาตตัง้อยู
 
ยกเว%นองค�การบริหารส
วนจงัหวัด ทั้งน้ีตามวธิีการและอัตราท่ีกําหนดในข%อบญัญัติท%องถิ่นนั้น แต
ต%องไม
เกินอัตราตามท่ี
กําหนดไว%ในบญัชีค
าตอบแทนท%ายประมวลกฎหมายที่ดิน 
ดังน้ัน เพ่ือให%การปฏบิัติเป:นไปตามมาตรา ๙/1 แห
งประมวลกฎหมายท่ีดิน ซ่ึงแก%ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญัติแก%ไข
เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2551 รวมท้ังเพ่ือเป:นรายได%สาํหรับนาํไปดําเนินกิจการตามอํานาจหน%าที่ 
องค�การบริหารส
วนตําบลบางใบไม%จึงจาํเป:นต%องตราข%อบญัญัติน้ี 
ช�องทางการให�บริการ 
สถานท่ีให
บริการ 
กองคลงั 
องค�การบริหารส�วนตําบลบางใบไม� 
โทรศัพท�.0-7729-2916  ต�อ 102 
โทรสาร.0-7729-2916  ต�อ 104 
www.bangbaimai.go.th/ติดต�อด�วยตนเอง ณ หน�วยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป"ดให�บริการวัน จันทร� ถงึ 
วันศกุร� (ยกเว�นวันหยุดท่ีทางราชการกาํหนด) ต้ังแต�
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
 
ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :50 นาที 
ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา ส�วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 15 นาที องค�การบริหารส
วน



ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา ส�วนท่ีรับผิดชอบ 
(๑) รับ ตรวจและพิจารณาแบบรายการเสียค
าตอบแทน 
 

ตําบลบางใบไม% อําเภอ
เมืองสุราษฎร�ธานี 

จังหวัดสุราษฎร�ธาน ี
 

2) การพิจารณา 
(๒) ประเมินเรียกเก็บค
าตอบแทน เบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม จาก
ผู%รบัอนุญาตกรณีทีผู่%รบัอนุญาตไม
ย่ืนแบบรายการเสีย
ค
าตอบแทน และชําระค
าตอบแทนภายในระยะเวลาที่กําหนด
ใน 
หมายเหตุ: (หากมีข�อผิดพลาดทําให�จาํนวนค�าตอบแทนท่ีต�อง
เสียคลาดเคลื่อนไป) 
 

15 นาที องค�การบริหารส
วน
ตําบลบางใบไม% อําเภอ

เมืองสุราษฎร�ธานี 
จังหวัดสุราษฎร�ธาน ี

 

3) การพิจารณา 
(๓) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกผู%รับอนญุาตหรือบคุคลใดที่
เก่ียวข%องมาให%ถ%อยคาํหรือให%ส
งบญัชี เอกสาร หลักฐาน หรอื
สิ่งอ่ืนท่ีจาํเป:น เพ่ือปฏิบัติการให%เป:นไปตามข%อบัญญัติน้ี ท้ังน้ี
ต%องให%เวลาบคุคลน้ันไม
น%อยกว
าเจ็ดวันนับแต
วันที่ได%รับคาํสัง่
นั้น 
 

20 นาที องค�การบริหารส
วน
ตําบลบางใบไม% อําเภอ

เมืองสุราษฎร�ธานี 
จังหวัดสุราษฎร�ธาน ี

 

 
 
 
 
 
 
 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพ่ิมเติม (ถ�ามี) หน�วยงานภาครัฐผู�ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจาํตัวประชาชน 
ฉบับจรงิ1ชุด 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

2) 
 

สําเนาทะเบียนบ�าน 
ฉบับจรงิ1ชุด 

- 



ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพ่ิมเติม (ถ�ามี) หน�วยงานภาครัฐผู�ออกเอกสาร 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต-ุ 

3) 
 

เอกสารโฉนดท่ีดิน 
ฉบับจรงิ1ชุด 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

 
ค�าธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดค�าธรรมเนยีม ค�าธรรมเนียม (บาท / ร�อยละ) 

1)        (๑) การเข�าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึง
การก�นสร�างหรือเผาป@า  
(หมายเหตุ: (ไร�ละหนึ่งพันบาทต�อป/ ) 

ค�าธรรมเนียม 1,000 บาท 
 
 

2) (2) การขุดหรือดูดทราย ลูกบาศก,เมตรละยี่สิบแปดบาทต�อปA 
(หมายเหตุ: (ต�อป/) 

ค�าธรรมเนียม 28 บาท 
 
 

3) (3) การขุดดินหรือลูกรังหรืออื่นๆ ไร�ละหน่ึงหมื่นบาทต�อปA ท่ีระดับ
ความลึกไม�เกินหน่ึงเมตร จากผิวดิน หากระดับความลึกเกินหน่ึง
เมตร คิดลูกบาศก,เมตรละสิบบาทต�อปA 
(หมายเหตุ: -) 

ค�าธรรมเนียม 10 บาท 
 
 

 
 
 
ช�องทางการร�องเรียน แนะนาํบริการ 
ลําดับ ช�องทางการร�องเรียน / แนะนําบริการ 

1) ถ%าการบริการไม
เป:นไปตามข%อตกลงท่ีระบุไว%ข%างต%น สามารถติดต
อเพ่ือร%องเรียนได%ท่ี 
(หมายเหตุ: (กองคลัง 
องค�การบริหารส�วนตาํบลบางใบไม� 
หมายเลขโทรศัพท� 0-7729-2916  ต�อ 102 
หรือ www.bangbaimai@hotmail.com 

2) ศูนย�บริการประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด�วน 1111 / www.1111.go.th / ตู� 
ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 



 
แบบฟอร,ม ตวัอย�างและคู�มือการกรอก 
ลําดับ ช่ือแบบฟอร,ม 

ไม�มีแบบฟอร�ม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก 
 
 
หมายเหตุ 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ช่ือกระบวนงาน:การเก็บค
าตอบแทนการอนญุาตให%ใช%ท่ีดินของรัฐ พ.ศ.2552 องค�การบรหิารส
วนตําบลบางใบไม% 
หน�วยงานกลางเจ�าของกระบวนงาน:องค�การบรหิารส
วนตําบลบางใบไม% อาํเภอบ%านนาสาร จังหวัดสรุาษฎร�ธานี กรม
ส
งเสริมการปกครองท%องถิ่น องค�การบริหารส
วนตําบลบางใบไม% อําเภอบ%านนาสาร จังหวัดสรุาษฎร�ธานี 
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน
วยเดียว 
หมวดหมู�ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายท่ีให�อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข�อง: 

1)ข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลบางใบไม� เรื่อง การเก็บค�าตอบแทนการอนุญาตให�ใช�ที่ดิน ของรัฐ พ.ศ.2552 
ระดับผลกระทบ:บริการท่ีมีความสาํคญัด%านเศรษฐกิจ/สังคม 
พ้ืนที่ให�บริการ: ท%องถิ่น 
กฎหมายข�อบงัคับ/ข�อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา:ข%อบญัญตัิองค�การบรหิารส
วนตําบลบางใบไม% เรื่อง การเก็บค
าตอบแทน
การอนุญาตให%ใช%ที่ดินของรฐั พ.ศ.2552 
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข�อกําหนด ฯลฯ: 15.0 
ข�อมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลี่ยต
อเดือน 0 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที� 



 จํานวนคาํขอท่ีมากทีสุ่ด 0 
 จํานวนคาํขอท่ีน%อยท่ีสุด 0 
ช่ืออ�างองิของคู�มือประชาชน:[สาํเนาคู
มือประชาชน] การเก็บค
าตอบแทนการอนุญาตให%ใช%ท่ีดินของรัฐ พ.ศ.2552 องค�การ
บรหิารส
วนตําบลบางใบไม%28/07/2558 13:34 

เอกสารฉบบันี้ดาวน�โหลดจากเว็บไซต�ระบบสารสนเทศศูนย�กลางข%อมูลคู
มอืสาํหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 
วันท่ีเผยแพร
คู
มือ: - 


